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!U!E L .  Dzisiaj w Zielonej Gó-
rze i jutro w Gorzowie rozegrane
zostan! turnieje VII i VIII rundy
Ligi Juniorów, które zako"cz!
tegoroczn! rywalizacj# m$od-
zie%owców z klubów Ekstraligi.
W obu imprezach wyst!pi zespó$
Tauronu Azotów Tarnów. 

W dzisiejszych zawodach w Zie-
lonej Górze rywalami tarnowian
b!d" dru#yny: Caelum Stali Go-
rzów, Unibaksu Toru$, Falubazu
Zielona Góra, Betardu WTS
Wroc%aw, Polonii Bydgoszcz
i W%ókniarza Cz!stochowa.
W zawodach w Zielonej Górze
pauzuje Unia Leszno, która z ko-
lei wyst"pi w &rod! w Gorzowie
zajmuj"c miejsce pauzuj"cego
wtedy Betardu WTS Wroc%aw. 

Zespó% Tauronu Azotów Tar-
nów, który ca%kiem nie'le spisuje
si! w tegorocznych rozgrywkach
Ligi Juniorów dzisiaj na torze
w Zielonej Górze b!dzie mia%

trudne zadanie. (aden z tarno-
wian nie startowa% jeszcze bo-
wiem na nowym, przebudowa-
nym zielonogórskim torze. – B!-
dzie to dla naszych zawodników
dobra lekcja. Ka"dy m#ody za-
wodnik chc$c podnosi% swoje
umiej!tno&ci musi bowiem star-
towa% na ró"nych torach
i ró"nych nawierzchniach. Mi!-
dzy innymi dlatego w rozgryw-
kach Ligi Juniorów nie ma tak
du"ego nacisku na wynik, za-
wody te traktujemy natomiast
bardziej pod k$tem szkolenio-
wym – stwierdzi% trener Tauro-
nu Azotów Marian Wardza%a. 

We wtorkowych zawodach
w Zielonej Górze i jutrzejszych
w Gorzowie tarnowianie trady-
cyjnie ju# wyst"pi" we sk%adzie
Szymon Kie%basa, Jakub Jamróg
i )ukasz Lesiak. Nadal nie mo#e
natomiast startowa* Edward
Mazur, który leczy kontuzjowa-
ny obojczyk. (PIET)

Ostatnie turnieje 
Ligi Juniorów

P I"K A  N O!N A .  W dniu 20
lipca przed S!dem w &odzi roz-
pocz!$ si# proces wytoczony
przez Polski Zwi!zek Pi$ki
No%nej przeciwko Stowarzysze-
niu, które powo$ali do %ycia i ofi-
cjalnie zarejestrowali w KRS ki-
bice pi$karscy pod nazw! „SOS
dla polskiej pi$ki”.

Znam osobi&cie kilku tych kibi-
ców i dzia%aczy, którzy to Stowa-
rzyszenie za%o#yli. Nie s" to #adni
zadymiarze, chuligani stadionowi,
czy ludzie nie wiadomo czego
chc"cy. S" to po prostu kibice,
dla których pi%ka to &wi!to&*, dla
której s" w stanie wiele zrobi*
i wiele po&wi!ci*. W&ród nich
znam ludzi z dyplomami lekarza,
czy prawnika w kieszeni. Ci m%od-
zi ludzie kochaj"cy pi%k! no#n"
tak jak miliony kibiców, chc" aby
polska pi%ka i kieruj"cy t" pi%k"
PZPN i 16 wojewódzkich
zwi"zków sportowych zarz"dza%o
t" dyscyplin" sportu w sposób
profesjonalny- to jest tak, #eby
nie by%o do tych organizacji pre-
tensji o wyniki sportowe naszych
pi%karzy, o zachowanie s!dziów
pi%karskich, o zachowanie ca%ych
watah, czy tabunów bardzo
dobrze op%acanych pseudo-
dzia%aczy, chc", aby ró#nej ma&ci
dzia%acze, czasem po&ledniego
szczebla nie byli honorowani wie-
lokrotnymi wyjazdami za granic!
na tzw. „obserwacj!”, jako dele-
gaci PZPN czy innymi, cz!sto
niepotrzebnymi, nagrodami za
marn" prac!, #eby zjazdy PZPN
nie odbywa%y si! w jednym z naj-
dro#szych hoteli w Warszawie,
bo to mo#na zrobi* w innym lo-
kalu, za wielokrotnie mniejsze
pieni"dze, podczas gdy tysi"ce
naszych dzia%aczy pi%karskich
chodzi cz!sto wokó% boiska spor-
towego i z kapeluszem w r!ku

zbiera datki od kibiców na
zap%acenie s!dziów czy obserwa-
tora.

Czy ta sytuacja jest normalna?
To w sposób jasny, czytelny jest
oceniane w spo%ecze$stwie po
prostu 'le. PZPN wyst"pi% do
S"du w )odzi przeciwko tym, co
chc" co& dla pi%ki no#nej zrobi*,
aby ca%a organizacja pi%karska
dzia%a%a bez #adnych zgrzytów,
#eby wszystko hula%o jak w ze-
garku. Ja na miejscu Grzegorza
Lato nie szed%bym ze swoimi ki-
bicami do S"du, lecz stara%bym
si! doprowadzi* do z%agodzenia
sytuacji, przecie# na list zamiesz-
czony w Internecie mo#na odpisa*
te# w Internecie, ustosunkowa*
si! do przedstawionych tam
spraw, a nie i&* od razu do s"du,
bo to PZPN jest dla pi%ki i kibiców,
a nie na odwrót. Sytuacja  uspokoi
si! dopiero wtedy, gdy nasza re-
prezentacja b!dzie przyzwoicie
gra*, b!dzie przynajmniej wg kla-
syfikacji FIFA w 2. czy 3. dzie-
si"tce najlepszych dru#yn &wiata,
a nie jak dzisiaj  na 56. miejscu.
Gdy na zagranicznych stadionach
pi%karskich b!dziemy widzie* s!-
dziuj"cych polskich s!dziów (tak
jak chocia#by s!dziowanie meczu
fina%owego na jednym z Mundiali
przez by%ego Prezesa PZPN Mi-
cha%a Listkiewicza), a kibice nie
b!d" n!kani prawie cotygodnio-
wymi komunikatami, #e oto dzi-
siaj CB+ czy Policja dowioz%a do
wroc%awskiej prokuratury takiego
a takiego prezesa, zawodnika czy
dzia%acza, a co najgorsze s!dzie-
go- o tak" pi%k! ci m%odzi ludzie
walcz", a PZPN broni swych
sto%ków i kolosalnych apana#y
na wszelkie sposoby i za wszelk"
cen!,  zapominaj"c o tym, w jakim
celu zosta% powo%any.

JÓZEF SZTORC
b. Prezes TOZPN
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Pierwszy triumf Edyty
WSPINACZKA SPORTOWA. Puchar !wiata na zaporze wodnej Bussina Dum

!U!E L .  W niedziel# na torze
w Gorzowie rozegrany zosta$
pierwszy turniej pó$fina$owy
Dru%ynowego Pucharu 'wiata.
W zawodach wyst!pi$ zawodnik
„Jaskó$ek” Bjarne Pedersen,
który by$ najlepszym w repre-
zentacji Danii.

(u#lowiec tarnowskiego klubu,
który zdoby% dla reprezentacji
Danii 11 pkt (2,2,3,2,2) wszyst-
kich zaskoczy% bardzo dobr"
jazd" na gorzowskim torze.
W pierwszym swoim wyst!pie
Pedersen przyjecha% na met!
na drugim miejscu przez ca%y
dystans jad"c w bezpiecznej
odleg%o&ci za wychowankiem
Unii Tarnów Januszem Ko%od-
ziejem. W drugiej serii startów
Du$czyk popisa% si! kapitalnym
startem, po którym uzyska% nad
rywalami ogromn" przewag!.
Przez ca%y dystans tarnowianina
goni% jednak niesamowicie ofen-
sywnie je#d#"cy w Gorzowie
Rune Holta, który na ostatnim
%uku przed met" &mia%ym ata-
kiem po zewn!trznej wyprze-
dzi% Pedersena odbieraj"c mu
niemal pewne trzy punkty. 

Du$czyk nie lada sztuki do-
kona% w 12. biegu, w którym
pokona% nie byle kogo bo kapi-
tana reprezentacji Polski To-

masza Golloba. Znów po kapi-
talnym starcie Pedersen uciek%
do przodu, tym razem jednak
by% ju# czujny i nie pozwoli%
si! wyprzedzi* najbardziej uty-
tu%owanemu polskiemu zawod-
nikowi. 

W kolejnym swoim starcie,
w 19. biegu Pedersen po raz
kolejny przyjecha% na met! dru-
gi, przegrywaj"c jedynie z Ja-
ros%awem Hampelem. Wy&cig
ten by% zupe%nie bez historii,
gdy# od startu do mety prowa-
dzi% w nim Hampel, natomiast
Pedersen jecha% w bezpiecznej
odleg%o&ci za nim.

Ostatni wyst!p Du$czyka
na gorzowskim torze przyniós%
nieco wi!cej emocji. Zawodnik
„Jaskó%ek” znów zdoby% w nim
dwa punkty przyje#d#aj"c na
met! za Adrianem Miedzi$-
skim, tym razem jednak musia%
stoczy* twardy pojedynek
o drugie miejsce z m%odym Ros-
janinem Artiomem )agut". 

- Bjarne Pedersen rzeczy-
wi&cie znakomicie spisywa# si!
na bardzo twardym gorzowskim
torze. Na podobnej nawierzchni
je'dzimy w Tarnowie, niewy-
kluczone wi!c, "e Du(czyk sko-
rzysta# w Gorzowie z „tarnow-
skiego” silnika – powiedzia%
trener Wardza%a. (PIET)

Bjarne Pedersen na
„tarnowskim” silniku?

P I"K A R S K I  P U C H A R
P O L S K I . Kolejarz Stró%e –
Termalica Bruk-Bet Niecie-
cza (1-0)

Marcin Ja!ocha, trener Ter-
maliki Bruk-Betu: - Po serii
wygranych meczów sparin-
gowych tym razem zespó%
ogarn!%a dziwna niemoc.
Mecz rozpocz!li&my wpraw-
dzie zupe%nie dobrze i na po-
cz"tku po strzale g%ow"
Jana Ciosa bliscy byli&my
nawet obj!cia prowadzenia,
jednak strata gola w 14. mi-
nucie podci!%a dru#ynie
skrzyd%a i d%ugo nie mogli&-
my wróci* do równowagi.
Tu# przed przerw", po wzo-
rowo rozegranym rzucie
ro#nym, mieli&my znako-
mit" okazj! do wyrównania.
Pi%ka ju# zmierza%a do
bramki, w ostatniej chwili
trafi%a jednak w nogi jedne-
go z obro$ców. W drugiej
po%owie zawodnicy chc"c
odrobi* strat! bramkow"
zbyt szybko chcieli przedos-
ta* si! z pi%k" pod pole kar-
ne Kolejarza. Zamiast po-
gra* pi%k" spokojnie, decy-
dowali si! na gr! d%ugimi
podaniami, po których naj-
cz!&ciej notowali&my straty.

W%a&nie w drugiej po%owie
pope%niali&my sporo pro-
stych, niewymuszonych
strat w wyniku których ry-
wale wyprowadzali gro'ne
kontry. (eby je likwidowa*
nasi zawodnicy musieli spo-
ro biega* przez co tracili tyl-
ko si%y. Mimo wielu nie-
dok%adno&ci w naszej grze
dwukrotnie )ukasz Szczo-
czarz mia% okazje do strzele-
nia gola, #adnej z nich jed-
nak nie wykorzysta%. Gene-
ralnie w pierwszym w tym
sezonie meczu o stawk! za-
grali&my s%abiej ni# w grach
sparingowych i w efekcie
po#egnali&my si! z rozgryw-
kami o Puchar Polski. Tro-
ch! szkoda, gdy# mia%em na-
dziej!, #e poka#emy si!
w rozgrywkach pucharo-
wych z dobrej strony i doj-
dziemy w nich co najmniej
do etapu, w którym mogli-
by&my go&ci* na w%asnym
boisku jedn" z dru#yn eks-
traklasy. Póki co marzenia
pucharowe musimy od%o#y*
do nast!pnego sezonu, teraz
pozostaje nam skoncentro-
wa* si! na rozgrywkach li-
gowych, które na pewno nie
b!d" dla nas %atwe.

(PIET)

Zbyt du!o 
w"asnych strat

W miniony weekend na s%ynnej
zaporze wodnej Bussina Dum
na rzece Chiese we w%oskiej do-
linie Val di Daone, odby%a si!
czwarta eliminacja tegorocznego
cyklu Pucharu +wiata we wspi-
naczce sportowej w konkuren-
cji na czas. Znakomicie w za-
wodach zaprezentowa%a si! tar-
nowianka Edyta Ropek, która
we W%oszech odnios%a pierwsze
zwyci!stwo w tym sezonie.

Edyta Ropek na s%ynnej ta-
mie o wysoko&ci blisko 40 met-
rów, zwanej Speed Rock wygry-
wa%a w poprzednich dwóch se-
zonach, dlatego równie# teraz
zaliczana by%a do g%ównych fa-
worytek do zwyci!stwa. Potwier-
dzi%y to sobotnie kwalifikacje,
w których zawodniczka Alpinus
Azoty Tarnów Team uzyska%a
najlepszy czas w&ród czternastu
startuj"cych.  Niedzielne fina%y
rozpocz!%y si! od biegów *wie-
r*fina%owych, w których rywalk"
Edyty by%a kole#anka z kadry,
zawodniczka Tarnovii Klaudia
Buczek. W tej rywalizacji oby%o
si! bez niespodzianki, gdy# Ro-
pek wygra%a ze spor" przewag".
Znacznie bardziej zaci!ty poje-
dynek czeka% tarnowiank!
w pó%finale, gdzie mia%a zmierzy*
si! ze swoj" odwieczn" rywalk"
Olen" Riepko. Reprezentantka
Ukrainy pope%ni%a jednak b%"d
i nie uko$czy%a swojego biegu,
co w efekcie da%o awans do fina%u
Polce. W walce o z%oto Edyta
Ropek rywalizowa%a z W%oszk"
Sar" Morandi, która tak#e mia%a
problemy na trasie i nie zdo%a%a
jej uko$czy*. Tym samym za-
wodniczka Alpinus Azoty Tar-
nów Team stan!%a na naj-
wy#szym stopniu podium, co
by%o powtórzeniem wyniku
osi"gni!tego w Daone w dwóch
ostatnich sezonach. We
W%oszech startowa%y tak#e dwie
inne Polki; wspomniana Klaudia
Buczek ostatecznie sklasyfiko-

wana zosta%a na 8. miejscu, a Mo-
nika Prokopiuk (Skarpa Lublin)
zaj!%a 12. pozycj!.

Dzi!ki zwyci!stwu we
W%oszech Edyta Ropek nie tylko
awansowa%a w klasyfikacji ge-
neralnej P+ na drug" pozycj!,
ale tak#e znacznie zniwelowa%a
strat! do prowadz"cej Rosjanki
Julii Lewoczkiny. Tym samym
obro$czyni Pucharu +wiata jest
na dobrej drodze, by po raz trzeci
z rz!du si!gn"* po to trofeum. -

Wci$" mam szans! na zdobycie
pucharu. Nareszcie si! rozkr!-
ci#am i wiem, "e mog! powalczy%
w Azji. Jednak mój udzia# w tych
zawodach jest uzale"niony od
finansów, zmieniam taktyk! na
te zawody. Po raz pierwszy pla-
nuj! wyjazd do Chin wraz z tre-
nerem, dzi!ki czemu b!d! mog#a
skoncentrowa% si! na swoim
starcie. Rozpracowali&my Chinki
i planujemy zastosowa% nowy
system startowy, jednak nie zrea-

lizuj! go bez trenera – stwierdzi%a
po zawodach Edyta Ropek. Pi"ta
edycja Pucharu +wiata odb!dzie
si! 20 sierpnia w chi$skim Xi-
ning, a tydzie$ pó'niej zawodnicy
b!d" rywalizowali w Po%udnio-
wokorea$skim Chuncheon.

W&ród m!#czyzn z czwórki
Polaków najlepiej zmagania
w Daone rozpocz"% drugi w eli-
minacjach )ukasz +wirk (SMG
Lubin), a równie udanie wy-
startowali tak#e obydwaj tar-
nowianie J!drzej Komosi$ski
(KU AZS PWSZ Tarnów) i To-
masz Oleksy (MKS Tarnovia),
którzy do fina%owej „16” awan-
sowali odpowiednio z 7 i 8 re-
zultatem. Ju# w 1/8 fina%u, po
pora#ce z Ukrai$cem Maksi-
mem Osipovem, odpad% Komo-
si$ski, a w *wier*finale jego
los podzieli% Oleksy, którego
pogromc" zosta% pó'niejszy
triumfator Rosjanin Stanis%aw
Kokorin. Z kolei +wirk dotar%
a# do fina%u, gdzie przegra% ze
wspomnianym Kokorinem o za-
ledwie 0,24 sekundy. Oleksy
ostatecznie zaj"% 7. lokat!, Ko-
mosi$ski uplasowa% si! na 9.
miejscu, a ostatni z Polaków
Jan Modrzejewski (Skarpa Lub-
lin) po odpadni!ciu w elimina-
cjach, zosta% sklasyfikowany na
22. pozycji.

W klasyfikacji generalnej te-
gorocznego Pucharu+wiata we
wspinaczce na czas, w&ród ko-
biet nadal prowadzi Rosjanka
Julia Lewoczkina (306 pkt),
a Edyta Ropek w tej klasyfikacji
awansowa%a ju# na 2. pozycj!
(265 pkt). W&ród m!#czyzn ran-
king otwiera Rosjanin Stanis%aw
Kokorin (345 pkt), a najwy#ej
z Polaków, na 6. miejscu sklasy-
fikowany jest )ukasz +wirk (166
pkt). W drugiej dziesi"tce s"
ponadto J!drzej Komosi$ski (14.
lokata - 87 pkt) i Tomasz Oleksy
(18. lokata – 83 pkt). (JB)
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Edyta Ropek ju% po raz trzeci z rz#du stan#$a na najwy%szym
stopniu podium zawodów Pucharu 'wiata na s$ynnej tamie
we w$oskiej dolinie Val di Daone

We wtorkowych zawodach w Zielonej Górze i jutrzejszych
w Gorzowie tarnowianie tradycyjnie ju% wyst!pi! we sk$adzie
Szymon Kie$basa (na zdj#ciu), Jakub Jamróg i &ukasz Lesiak


